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z dnia 3 września 2019 r. 

 
 
 

Regulamin korzystania z pracowni artystyczno-technicznej „Męska Szopa” 
w czasie, gdy nie są prowadzone zorganizowane zajęcia 

(W pierwszej kolejności z Męskiej Szopy mogą korzystać osoby w wieku 60+) 
  

 
1. Korzystać z pracowni artystyczno-technicznej „Męska Szopa” można tylko w godzinach 

jej funkcjonowania udostępnionych na stronie internetowej WCK oraz za zgodą 
dyżurnego pracownika lub wolontariusza WCK.  

2. W pracowni „Męska Szopa” nie może przebywać jednocześnie więcej niż pięć osób. 
3. Niewolno przebywać w pracowni „Męska Szopa” bez udziału dyżurnego pracownika 

lub wolontariusza WCK. 
4. W pracowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e 

papierosów. 
5. Korzystanie z narzędzi będących na wyposażeniu „Męskiej Szopy” jest możliwe tylko za 

zgodą dyżurnego pracownika lub wolontariusza WCK. 
6. Zabronione jest korzystanie z narzędzi lub maszyn uszkodzonych. 
7. Do instalacji elektrycznych nie wolno podłączać żadnych narzędzi, które nie są na 

wyposażeniu pracowni „Męska Szopa”. 
8. Dyżurny pracownik lub wolontariusz WCK może odmówić skorzystania z pracowni 

„Męska Szopa” kiedy uzna że zagrożone jest bezpieczeństwo lub zdrowie osób 
korzystających. 

9. Korzystać z pracowni „Męska Szopa”, może tylko osoba: 
a) Pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia pod opieką osoby dorosłej, 
b) ubrana w: odzież (która jest obcisła i są zapięte mankiety), nakryciu głowy 

całkowicie nakrywającym włosy, okularach ochronnych, rękawicach ochronnych i  
przy pracach w hałasie w ochronnikach słuchu, 

c) nie będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków  odurzających. 
10. Za bezpieczeństwo dzieci w „Męskiej Szopie” odpowiadają rodzice lub opiekunowie.  
11. Dyżurny pracownik lub wolontariusz może odmówić skorzystania z narzędzi 

dostępnych w pracowni „Męska Szopa” jeżeli uzna, że może to zagrażać 
bezpieczeństwu lub zdrowiu osób uczestniczących. 

12. Korzystający z Męskiej Szopy zobowiązani są do zachowania się zgodnie  
z zasadami BHP, p.poż. oraz bezwzględnego przestrzegania zapisów niniejszego 
Regulaminu i dyżurnego pracownika. 

13. Korzystający z Męskiej Szopy wykonują prace oraz użytkują narzędzia na własną 
odpowiedzialność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy bezwzględnie 
zwrócić się do dyżurnego pracownika lub wolontariusza z pytaniem w jaki sposób 
użytkuje się dane narzędzie (urządzenie).  



14. Wolskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które nastąpiły 
 z winy Korzystającego.  

15. Osoba korzystająca z urządzeń i narzędzi w Męskiej Szopie ma obowiązek: 
a. dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, na którym pracuje, 
b. utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów 

przeznaczonych do obróbki lub obrobionych. 
16. Męska Szopa jest przeznaczona na działalność niekomercyjną. Zabronione jest 

wykonywanie sprzętów (rzeczy), które następnie mają być przeznaczone do sprzedaży.    
17. Zabrania się spożywania posiłków i napojów w Męskiej Szopie. 
18. Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie ze sprzętu znajdującego się  

w Męskiej Szopie.  
19. Uczestnicy odpowiadają za porządek w Męskiej Szopie oraz są zobowiązani do 

niezwłocznego zawiadomienia dyżurującego instruktora o uszkodzeniu sprzętu. 
20. Uczestnicy odpowiadają za użytkowanie sprzętu i materiałów zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz zgodnie ze wskazówkami dyżurnego pracownika.  
21. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenie sprzętu, które 

nastąpiło z ich winy. 
22. Osoby niestosujące się do niniejszego Regulaminu lub zakłócające spokój mogą zostać 

wyproszone przez dyżurnego pracownika. 
23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor 

Wolskiego Centrum Kultury. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


